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Presidência do TRF5 promove primeira 
reunião administrativa de 2018

presidente do 
Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembarga-
dor federal Manoel 
Erhardt, promoveu, 
ontem (6), a primeira 
reunião administra-
tiva do ano corrente. 
Em pauta, as dire-
trizes para 2018, o 
plano de obras e os 
projetos para o perí-
odo, que envolvem, 
fundamentalmente, questões 
orçamentárias. “A palavra-chave 
para o ano é planejamento. Vamos 
eleger prioridades para o uso dos 
recursos financeiros, considerando 
a sintonia entre as áreas adminis-

trativa e judiciária e os valores que 
defendemos, como cooperação, 
foco nos resultados e responsabi-
lidade social e ambiental”, afirmou 
Erhardt. Participaram a juíza auxi-
liar da Presidência, Joana Carolina 

TRF5 libera pagamento de mais de R$ 90 milhões em RPVs

Novidade SulAmérica

Feira de Orgânicos 
acontece na quinta

Aniversariantes

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 libera, a par-
tir do dia 8/02, o pagamento 
das Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs) autuadas no mês 
de dezembro de 2017. Serão 

pagos R$ 94.285.338,99, para 
17.721 beneficiários dos seis es-
tados que compõem a 5ª Região. 
O estado com o maior valor total 
de depósitos é o Ceará: são R$ 
26.911.582,72, que irão beneficiar 

5.050 jurisdicionados. Os valo-
res dos requisitórios de intervalo 
entre 1.804.143 e 1.811.465 serão 
pagos pela Caixa Econômica Fe-
deral. Já os de número 1.811.466 
até 1.818.295 serão pagos pelo 
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Lins Pereira, o diretor-
-geral, Fábio Paiva, e os 
diretores da área admi-
nistrativa. 
Execução Orçamen-
tária - Na ocasião, o 
diretor-geral, Fábio 
Paiva, e o diretor da 
Subsecretaria de Orça-
mento, Sebastião Cam-
pelo, apresentaram o 
orçamento para 2018 
de cada unidade admi-
nistrativa e ratificaram a 

importância de que cada gestor se 
responsabilize pelo acompanha-
mento da execução orçamentária, 
desenvolvendo um olhar sistêmi-
co, ou seja, não só para a sua área, 
mas para toda a instituição. 

Os clientes do plano SulAmérica 
contam, agora, com uma novi-
dade: o Sharecare, um aplicativo 
para monitorar a saúde. Com a 
ferramenta, é possível descobrir a 
idade real do paciente, o nível de 
estresse por meio da voz, além de 
realizar um monitoramento das 
atividades do dia a dia. O acesso 
pode ser feito pela Web ou pelo 
celular, basta baixar ou acessar o 
aplicativo SulAmérica Saúde e cli-
car no ícone “Saúde Ativa”. 

Devido à suspensão do expe-
diente na próxima sexta-feira (9), 
por conta das comemorações do 
Carnaval, a feirinha de produtos 
orgânicos do TRF5 será antecipa-
da e acontecerá na quinta-feira 
(8). Após o feriado, a feira volta ao 
funcionamento normal, todas as 
sextas, das 10h às 14h. 

Banco do Brasil. Para receber, 
os beneficiários precisam apre-
sentar os originais com cópias 
dos documentos de identidade 
e CPF, além de um comprovante 
de residência.

Há anos, Recife se divide entre 
os favoráveis e os contrários 
ao leilão de um terreno no Cais 
José Estelita, que pertenceu à 
Rede Ferroviária Federal. O con-
sórcio que arrematou a área 
quer construir um conjunto de 
prédios comerciais e residen-
ciais, além de espaços que serão 
de uso público. O Iphan não 
considerou o terreno histórico 
e, portanto, liberou a constru-
ção do empreendimento, o 
que acendeu a discussão entre 
o Ministério Público Federal, 
entidades da sociedade civil e 
movimentos sociais. O desfecho 
desse embate judicial você con-
fere logo mais no programa Via 
Legal, nesta quarta-feira (7/02), 
às 21h (horário de Brasília), na 
TV Justiça. Assista também pela 
internet, no www.youtube.com/
programavialegal.

Cais José Estelita em pauta


